kracht
van de
Kaart

Automatisch
verschillen opheffen
tussen bronsystemen

Gemeente Rhenen legt relaties tussen WOZ en BAG.

Wat begon als een vraag van de gemeente Rhenen vanuit de wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) werd een
heel ander en leuk traject. De resultaten waren verbluffend en gemeente Rhenen was blij verrast. De visualisatie van
informatie op een kaart maakte relaties tussen de systemen in één oogopslag duidelijk. Een mooi praktijkvoorbeeld
dat andere gemeenten inspireert.
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De gemeente Rhenen boekte de volgende resultaten:
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• < 1000 adressen nog te matchen aan de BAG.
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